Droga Absolwentko, Szanowny Absolwencie!
W roku 2019 będziemy obchodzić stulecie powstania II Liceum Ogólnokształcącego.
Historia Liceum jest równie burzliwa, jak historia Rzeczpospolitej Polskiej.
Zmienność losów przejawiała się choćby w zmianach nazwy szkoły, która powstawszy jako
Państwowe Liceum Żeńskie na Łazarzu, kilkakrotnie zmieniała nazwę, by w roku 1993
przyjąć patronat Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej. Wiele pokoleń
Absolwentów brało czynny udział w przemianach społecznych i politycznych naszego
kraju, a tym samym wpisało się w 100-letnią historię Polski.
Aby godnie uczcić stulecie Szkoły, już teraz rozpoczęliśmy przygotowania, mające
na celu uświetnienie Jubileuszu i uczynienie z niego najbardziej istotnego wydarzenia dla
naszej szkolnej społeczności. W tym celu pragniemy zorganizować cykl wydarzeń
obejmujący lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020. Planujemy spotkania z Absolwentami,
wykłady dotyczące Patronek i historii Szkoły, zajęcia edukacyjne, wycieczki, wystawy,
filmy o Szkole, koncert charytatywny. Naszym celem jest propagowanie wiedzy
o dokonaniach Absolwentów II LO, wyeksponowanie ich wkładu w różne dziedziny nauki
i kultury, wskazanie kulturotwórczej i środowiskowej roli II Liceum. Chcemy stworzyć
wspólnotę osób obecnie uczących się w Dwójce oraz tych, które ukończyły Szkołę
w poprzednich dekadach.
Centralne uroczystości odbędą się w sobotę 12 października 2019 roku w Auli
UAM. Zapraszamy wszystkie osoby chcące podzielić się swoimi przeżyciami w murach
Liceum, mające poczucie związku z ideami propagowanymi przez Dwójkę.
Drodzy Absolwenci!
Jeżeli chcielibyście Państwo współuczestniczyć w przygotowaniu Jubileuszu
na przykład:
● spotkać się młodzieżą, by opowiedzieć o swoich przeżyciach związanych
z Liceum
● udostępnić pamiątki, które moglibyśmy wyeksponować w formie wystawy
● podzielić się Waszymi dokonaniami w formie biogramów, które moglibyśmy
zamieścić na stronie internetowej Szkoły
● wesprzeć organizacyjnie i finansowo
● uczestniczyć w zjeździe Absolwentów
prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny (061 866 28 92), e-mailowy
(sekretariat@2lo.poznan.pl) lub za pośrednictwem poczty (II LO, ul. MAtejki 8/10,
60-766 Poznań)
Wszelkie szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej II Liceum.
Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością, liczymy na wspólne spotkanie.

